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syntynyt - loppu "eheytyshoidoille"

[em istila i suus 2.6.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiittää mahdollisuudesta [ausua eheytyshoitojen
lopettamisesta. THL pitää tärkeänä kansataisa[oitteen tavoitetta se[[aisten hoitojen kiel.tämiseksi,
jotka tähtäävät seksuaal.i- ja sukupuoLivähemmistöjen niin kutsuttuun "eheyttämiseen" eti
muuttamiseen siten, että henkiLöistä saataisiin heteroseksuaaLisia ja cissukupuotisia.

Tieteellinen konsensus eheytyshoitojen haitoista
THL yhtyy [ääketieteen ammattilaisten keskuudessa va[[itsevaan yksimielisyyteen siitä, että

seksuaalista suuntautumista taisukupuoli-identiteetiä eitule patologisoida eikä eheytyshoidoille
ote lääketieteettisiä perusteita. Seksuaatisen suuntautumisen taisukupuoli-identiteetin
muuttamiseen tarkoitetut niin sanotut eheytyshoidot ovat epäeettisiä ja hoidoissa käytetyt
menetelmät vahingo[lisia. Erityisen haitallisia tällaiset hoidot ovat nuorille. Nostamme seuraavassa
esiin muuta mia keskeisiä ammattilaisten kan nanottoja.
a

Maaitman tääkäriliitto (World MedicalAssociation. WMA) tuomitsee eheytyshoidot
("conversion" or "reparative" methods) ja pitää niitä ihmisoikeuksien vastaisina,
epäeettisinä ja rangaistavina. WMA toteaa [ausunnossaan, että homoseksuaalisuus ei ole
sairaus vaan osa normaalia ihmisen seksuaalisuuden kirjoa. WMA tuomitsee kaiken
seksuaaliseen suuntautumiseen Iiittyvän [eimaamisen, syrjinnän ja kriminalisaation.
Homoseksuaalisuuden ei tule otla psykiatrisen tai psykoterapeuttisen hoidon kohde. Sen
sijaan hoidon kohteena voi o[la syrjinnän kokemusten ja stigmatisaation seurauksena
syntynyt psyykkinen oirei [u.

a

Maailman psykiatriliitto (World Psychiatric Association WPA) korostaa [ausunnossaan, että
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla ihmisittä on samat oikeudet kuin
muittakin ihmisittä. Sen mukaan seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävät
eheytystera piat ovat yksi tö t te va h i n go I Iisia.

a

Suomen psykiatriyhd istys toteaa kanna notossaa n. että tietee[[isen tutkimusnäytön
mukaan seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole "hoidolla"
muokattavissa. Sen sijaan on tisääntyvää tutkimusnäyttöä siitä, että eheytysterapioi[[e
altistu m i nen on mietenterveydette ha ita llista ja kä rsimystä aiheuttavaa.

a

Suomen psykologiliiton kanta eheytyshoitoihin on ehdottoman kielteinen. Se pitää
eheytyshoitoja vastuuttomina ja vakavasti ihmisoikeuksia [oukkaavana toimintana, joka on
ristiriidassa nykyaikaisen psykologiatieteen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnir¡ laitos institutet fön hälsa och välfärd Finnish lnstitute for !-{eatth and Welfare
ùlannerheimintie 166, Helsinki, Finiand PLIPB/'P'o Box 30, Fl-00271 l-lelsinki puh/tet +358 29 524 6000

ethl

LAUSUNTO
T HL

I

2s

18 I

2(2)
4.00.02 I 2022

3r.5.2022

Minna Ahola

Useat muut psykologiset ja tääketieteetliset organisaatiot kuten American Psychological
Association, American MedicaI Association, Royal Cottege of Psychiatrists ja Amerikan
Psykoanalyyttinen yhdistys ovat setkeästi irtisanoutuneet eheytysterapioista.

Suomen laki velvoittaa syrjinnän ehkäisyyn
LopuksiTHL muistuttaa, että Suomessa seksuaati- ja sukupuoLivähemmistöjen oikeuksista ja
syrjinnän ehkäisystä on sãädetty yhdenvertaisuustaissa sekä [aissa naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta (tasa-arvotaki). Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä mm. seksuaatisen
suuntautumisen tai muun henkitöön Liittyvän syyn perusteetta. Viranomaisen on ryhdyttävä
tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaísuuden toteutumisen edistämiseksi. Tasa-arvotain mukaan
viranomaisten tulee ennaltaehkäistä sukupuoLi-identiteettiin tai sukupuo[en ilmaisuun
perustuvaa syrjintää tavoitteettisesti ja suunnitetmattisesti.
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